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บทคัดย่อ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบครั้งนี้เพื่อสรุ ปแนวทางการดูแลในการป้องกันปอดอักเสบจากการสาลัก
ในผูป้ ่ วยที่ ใส่ คาท่อหลอดลมคอและ/หรื อสายยางให้อาหารทางจมูกหรื อปาก โดยการสื บค้นหลักฐานเชิ งประจักษ์
ทางการพยาบาลที่ตีพิม พ์ร ะหว่า งปี พ.ศ.2555-2560 ได้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ที่ผ ่า นเกณฑ์ก ารคัด เลือ กทั้ง หมด 6
เรื่ อง ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการป้ องกันการปอดอักเสบจากการสาลักในผูป้ ่ วยที่ใส่ คาท่อหลอดลมคอและ/หรื อ
สายยางให้อาหารประกอบด้วย การดูแลความสะอาดช่องปากและฟั น การดูแลจัดท่านอนและการพลิกตัว วิธีการใส่
สายยางให้อาหารและการดูแลสายยางให้อาหาร การดูแลให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การดูแลท่อหลอดลมคอ
การให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ และการประเมินภาวะปอดอักเสบจากการสาลัก
ABSTRACT
This systematic review aimed to summarize the practice guidelines to prevent aspiration pneumonia in
patients with tracheostomy tube and/or enteral feeding tube. Six evidence based nursing practice articles published
during 2012-2017 were included in the study. The results showed that the practice guidelines included oral care,
positioning, feeding tube insertion and care, enteral feeding, suction, tracheostomy tube care, patient and family
education, and aspiration pneumonia assessment.

คาสาคัญ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การป้องกัน ปอดอักเสบจากการสาลัก
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บทนา
การเกิดปอดอักเสบจากการสู ดสาลักมี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องร่ วมกันหลายประการ ทั้งพยาธิ สภาพของโรคเรื้ อรั ง
หลายโรคที่เป็ นอยูเ่ ดิม ความถี่และ/หรื อปริ มาณของสิ่ งที่สาลักลงสู่ ปอด (Manabe, et al., 2015; DiBardino, Wunderink,
2015) ปั จจัยที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะกลืนลาบาก ภาวะสู ญเสี ยความสามารถในการกลืน (DiBardino, Wunderink, 2015)
พบมากในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง สมองเสื่ อม อัลไซเมอร์ ที่ สูญเสี ยรี เฟล็กซ์การไอและการกลืน (Bosch et al.,
2012) ผูท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับการรู ้สติ (Jeffries, Marks, 2013) การสะสมของเชื้อโรคในช่องปากและหลอดลม
คอ การดูแลสุ ขอนามัยช่องปากไม่เหมาะสม ซึ่ งมักพบในผูท้ ี่มีรอยโรคในช่องปากและหลอดอาหาร โรคเหงือกอักเสบ
หรื อสาเหตุจากคราบจุลินทรี ย ์ (DiBardino, Wunderink, 2015) นอกจากนี้ อาจเป็ นผลจากการรักษาที่ทาให้มีโอกาสเกิด
ภาวะปอดอักเสบจากการสู ดสาลักได้มากขึ้น เช่น การใส่ สายยางให้อาหาร (Enteral feeding) ทั้งในรู ปแบบการให้ผา่ น
ทางจมูก (Nasogastric tube) และทางช่องปาก (Orogastric tube) ซึ่ งเป็ นการขัดขวางการทางานของกล้ามเนื้อหู รูดหลอด
อาหาร เสี่ ยงต่อการไหลย้อนกลับของอาหารและน้ าย่อย (Metheny, 2006; George, 2015) กลไกการกลืนที่ทางานไม่เป็ น
ระบบ กล้ามเนื้อหลอดคอและหลอดอาหารทางานไม่สัมพันธ์กนั ทาให้เกิดปั ญหากลืนลาบาก กลืนติด (ปิ ยะภัทร, 2556)
ร่ วมกับรี เฟล็กซ์การขย้อนและการไอลดลง (ประเสริ ฐ, 2556) ทาให้ไม่สามารถขจัดเสมหะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
มีโอกาสเกิดการสาลักได้ แม้วา่ ปริ มาณเชื้อโรคที่ปนเปื้ อนหรื อสาลักลงสู่ ปอดจะมีปริ มาณไม่มากนัก แต่ดว้ ยความถี่ของ
การสาลัก จึงทาให้มีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อได้ง่าย (Jeffries, Marks, 2013) ในผูป้ ่ วยที่เจ็บป่ วยวิกฤติ
ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง การสอดใส่ อุปกรณ์เพื่อการรักษา ทั้งการใส่ สายยางให้อาหาร การใส่
คาท่อหลอดลมคอ มีภาวะเสี่ ยงเกิดปอดอักเสบจากการสาลัก (จรู ญลักษณ์, จันทร์ ฉาย, 2551) และเมื่อเกิดปอดอักเสบ
จากการสาลักต้องรักษาเป็ นระยะเวลานานเพิ่มขึ้น มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตมากขึ้น (Wirth et al., 2016) ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นที่จะต้องหาแนวทางการป้ องกันและลดผลกระทบจากการเกิดปอดอักเสบจากการสู ดสาลัก ซึ่ งจะช่วยลด
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ (Maarel-Wierink et al., 2013)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสังเคราะห์ความรู ้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการ
สาลักในผูป้ ่ วยที่ใส่ คาท่อหลอดลมคอและสายยางให้อาหาร
วิธีดาเนินการศึกษา
ในการสื บค้นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็ นระบบ (Systematic review) ผูว้ ิจยั สื บค้นจากฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ ที่เกี่ ยวข้องกับแนวทางการดู แลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการสาลัก ที่ เป็ นภาษาไทยเท่านั้น
ตีพิมพ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2560 โดยดาเนินการดังนี้
1. ก าหนดกรอบในการสื บค้นหลักฐานเชิ งประจักษ์ ที่ จ ะน ามาศึ กษา ตามกรอบแนวคิ ด PICOT Format
ประกอบด้วย
1.1 P (Patient population) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยที่ใส่ คาท่อหลอดลมคอ หรื อท่อช่วยหายใจ และ/หรื อใส่
คาสายยางให้อาหาร
1.2 I (Intervention or issue of interest) การพยาบาลหรื อประเด็นที่สนใจศึกษา คือ แนวทางการดูแลหรื อ
วิธีปฏิบตั ิเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการสาลัก
1.3 C (Comparison intervention or issue of interest) ไม่มีการเปรี ยบเทียบกับวิธีการอื่น
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1.4 O (Outcome) ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจาก
การสาลัก เช่น ลดอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสาลัก
1.5 T (Time) ช่วงเวลาในการสื บค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.
2560
2. กาหนดแหล่งข้อมูลและคาสาคัญที่ช่วยในการสื บค้น ในการศึกษานี้ ได้กาหนดฐานข้อมูลในการสื บค้น
โดยเน้นการสื บค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิ พนธ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ฐานข้อมูลงานวิจยั และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศไทย ประกอบด้วย KKU E-Theses, Thai Digital Collection, และ Thai Journals Online โดยมีการกาหนดคา
สาคัญที่ใช้ในการสื บค้น ได้แก่ “ปอดอักเสบ” “การป้องกัน” “การพยาบาล” “การดูแล” “แนวปฏิบตั ิ”
3. กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานเชิ งประจักษ์ เกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารเข้า คือ เป็ นหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ที่เป็ นงานวิจยั แนวปฏิบตั ิ หรื อการสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการ
สาลัก ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวัยผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุที่ใส่ ท่อช่วยหายใจหรื อคาท่อหลอดลมคอ และ/หรื อใส่ สายยางให้อาหาร
โดยเป็ นงานวิจยั หรื อบทความฉบับเต็มที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2555-2560 และมีรายละเอียดที่ชดั เจนเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบตั ิการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการสาลัก ส่ วนเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารออก คือ งานวิจยั ที่ทาการศึกษา
ในกลุ่มที่ไม่ใช่ผปู ้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่หรื อสู งอายุ เช่น การศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยเด็ก หรื อการศึกษาในผูป้ ่ วยที่ไม่ได้ใส่ ท่อช่วยหายใจ
หรื อคาท่อหลอดลมคอและ/หรื อใส่ สายยางให้อาหาร หรื อการศึกษาที่ไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดูแลเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบจากการสาลัก
4. ประเมินคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยทาการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน (Level
of evidence) โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ ของ Melnyk, Fineout-Overholt
(2011) และการประเมินระดับข้อเสนอแนะของ The USPSTF ( Melnyk, Fineout-Overholt, 2011)
5. การวิเคราะห์ ห ลักฐานเชิ งประจักษ์ ผูศ้ ึ กษาอ่ านและวิเคราะห์ ห ลักฐานเชิ งประจักษ์ในประเด็นของ
วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา วิธีการดาเนิ นการวิจยั /รู ปแบบการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา และผลการศึกษา
6. ทาสรุ ปประเด็นและสาระที่ได้จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ท้ งั หมด 5 เรื่ อง เพื่อสังเคราะห์เป็ นแนวทางการ
ดูแลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการสาลักในผูป้ ่ วยที่ใส่ คาท่อหลอดลมคอและ/หรื อใส่ สายยางให้อาหาร
ผลการศึกษา
ผลการสื บค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ตามฐานข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและตามเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารเพื่อนา
ใช้ในการศึกษานี้ ได้หลักฐานเชิ งประจักษ์ที่ผ่านการประเมินระดับความน่ าเชื่ อถือและระดับข้อเสนอแนะทั้งหมด 6
เรื่ อง ประกอบด้วย งานวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ 2 เรื่ อง การวิจยั เชิ งกึ่งทดลอง 1 เรื่ อง การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ ม 1 เรื่ อง
การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 1 เรื่ อง และการสังเคราะห์ความรู ้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล 1
เรื่ อง ผลการสังเคราะห์สรุ ปแนวทางการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการสู ดสาลักในผูป้ ่ วยที่ใส่ คาท่อหลอดลมคอ
และ/หรื อสายยางยางให้อาหารในประเด็นต่างๆ ได้ดงั นี้
1. การทาความสะอาดช่ องปากและฟัน
1.1 การเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนการดูแลช่องปากโดยการปรับเตียงให้ศีรษะสู ง 30-45 องศากรณี ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ
ตะแคงหน้าไปด้านผูใ้ ห้การดูแลช่องปากเพื่อป้องกันการสาลัก (เบญจวรรณ, 2555; เอื้อใจ, 2555; วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
ตรวจสอบตาแหน่งท่อ ประเมินเสี ยงลมรั่ว วัด cuff pressure ของท่อช่วยหายใจโดยให้ความดันอยูใ่ นช่วง 20-30 mmHg
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ทุก 8 ชม. (เบญจวรรณ, 2555; วินิตย์, นรลักษณ์, 2559) ดูดน้ าลายในปากออกให้หมดก่อนทาความสะอาดในช่องปาก
(เบญจวรรณ, 2555)
1.2 หากผูป้ ่ วยมีฟันและไม่มีปัญหาการแข็งตัวจะใช้แปรงสี ฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มขนาดเล็กสาหรับเด็ก
กับยาสี ฟันผสม fluoride แปรงฟั นทั้งด้านในด้านนอก รวมทั้งลิ้นและเพดานให้สะอาด (เบญจวรรณ, 2555; เอื้อใจ,
2555; วินิตย์, นรลักษณ์, 2559) ใช้เวลาในการแปรง 3-4 นาที หลังจากนั้นใช้น้ ายา 0.12% chlorhexidine ล้างในช่องปาก
ฟัน ลิ้น ให้สะอาด (วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
1.3 หากผูป้ ่ วยไม่มีฟันหรื อมี ปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ควรใช้ไม้พนั สาลีหัวโตหรื อกอซชุบ
0.12% chlorhexidine เช็ดทาความสะอาดช่อง ปาก บริ เวณเหงื อก ฟั น ลิ้น เพดาน ให้สะอาดแทน (วินิตย์, นรลักษณ์ ,
2559) ในรายที่รู้สึกตัวและให้ความร่ วมมือให้ใช้ไม้พนั สาลีชุบ 0.12 % Chlorhexidine ถูทาความสะอาดบริ เวณเหงือก
กระพุง้ แก้ม แล้วหมุนไม้พนั สาลี ตามเข็มนาฬิ กาเพื่อกาจัดเมื อกและสิ่ งสกปรกบนลิ้นออก ส่ วนในรายที่ ไม่ให้ความ
ร่ วมมือไม่สามารถใช้ไม้พนั สาลีได้ ใช้ syringe 10 มิลลิลิตร ดูด 0.12 % Chlorhexidine ฉี ดบริ เวณร่ องฟันและข้างกระพุง้
แก้มทีละน้อย ๆ แล้วใช้สายดูดเสมหะ ดูดน้ าลาย น้ ายาในช่องปากและคอออกให้หมดจนช่องปากสะอาดทุก 4 ชัว่ โมง
(เบญจวรรณ, 2555)
1.4 กรณี ผปู ้ ่ วยมีแผลในช่องปาก ใช้ 0.9 % NSS แทน (เบญจวรรณ, 2555)
1.5 ความถี่ในการทาความสะอาดช่องปากโดยการแปรงฟั นอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เอื้อใจ, 2555) ถึง 3
ครั้ง (เบญจวรรณ, 2555) สลับกับการล้างและเช็ดทาความสะอาดปากด้วย 0.12% Chlorhexidine เพียงอย่างเดียวทุก 4
ั ญา และคณะ, 2558; ประภาดา และคณะ, 2558) หรื อประเมินสภาพช่องปากโดยใช้แบบประเมิน OAG
ชัว่ โมง (สุ กญ
หากคะแนนประเมินได้ 5 คะแนน ควรทาความสะอาดช่องปากทุก 6 ชัว่ โมง คะแนนได้ 6-10 คะแนนทาความสะอาด
ช่องปากทุก 4 ชัว่ โมง และหากคะแนนได้ 11-15 คะแนน ทาความสะอาดช่องปากทุก 2 ชัว่ โมง (วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
1.6 เปลี่ยน oral air way ทุกครั้งที่แปรงฟันให้ผปู ้ ่ วย (เบญจวรรณ, 2555)
1.7 ทาริ มฝี ปากให้ชุ่มชื้นด้วยลิปสติกหรื อกลีเซอรี น (เบญจวรรณ, 2555) Vaseline หรื อ water moisturizer
หากมีแผลในปากให้ทายา Trinolone oral paste (วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
2. การจัดท่ านอนและพลิกตะแคงตัว
2.1 ดูแลตาแหน่งของท่อช่วยหายใจและสายต่อเข้าเครื่ องช่วยหายใจไม่ให้เกิดการดึงรั้งหรื อหลุดขณะจัด
ท่านอนและพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย (เบญจวรรณ, 2555)
2.2 จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู งอย่างน้อย 30-45 องศาตลอดเวลาถ้าไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์
(เบญจวรรณ, 2555; สุ กญั ญา และคณะ, 2558; ประภาดา และคณะ, 2558; วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
2.3 พลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย/เปลี่ยนท่านอนให้ผปู ้ ่ วยอย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง (เบญจวรรณ, 2555)
3. การให้ อาหารทางสายยาง
3.1 จัดเตรี ยมอาหารปั่ นผสมสาหรับให้ทางสายให้อาหารสาหรับผูป้ ่ วยตามแผนการรักษา (สิ ริพร และคณะ,
2557) ใช้อาหารเหลวที่เตรี ยมไว้ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง หากอยูใ่ นตูเ้ ย็นอุ่นอาหารให้เข้ากับอุณหภูมิหอ้ ง (เบญจวรรณ, 2555)
3.2 จัดท่าผูป้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30-45 องศา ในกรณี ไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์ (เบญจวรรณ, 2555) ผูป้ ่ วย
ที่ไม่สามารถไอเอาเสมหะออกได้เอง จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูท่ ่านัง่ ลาตัวและศีรษะอยูใ่ นแนวกลางลาตัว หรื อยกระดับเตียงให้
ศีรษะสู งมากกว่า 30 องศา (สิ ริพร และคณะ, 2557)
3.3 ประเมินอาการของผูป้ ่ วยและดูดเสมหะเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่งก่อนให้อาหาร (เบญจวรรณ, 2555;
เอื้อใจ, 2555; สิ ริพร และคณะ, 2557)

1124

MMP12-5
3.4 ประเมิ นการทางานของระบบทางเดิ นอาหารโดยการฟั งเสี ยงความเคลื่ อนไหวของลาไส้ก่อนให้
อาหาร และ ตรวจตาแหน่งของสายให้อาหารก่อนการให้อาหารทุกมื้อ (เบญจวรรณ, 2555; สิ ริพร และคณะ, 2557) โดย
การใส่ อากาศ 5 มล.เข้าไปในกระเพาะอาหารและใช้เครื่ องหู ฟังเสี ยงลมในกระเพาะอาหารที่ตาแหน่ง xyphoid และทา
การดู ดปริ มาณเหลื อค้างของอาหารในกระเพาะอาหาร ถ้ามี gastric content น้อยกว่า 50 มล. ให้ Feed กลับและให้
อาหารได้ ถ้ามีมากกว่า 50 มล.ให้เลื่อนเวลาในการให้อาหารอีก 1 ชัว่ โมง (เอื้อใจ, 2555; สิ ริพร และคณะ, 2557)
3.5 ปล่อยให้อาหารไหลเข้าสู่ กระเพาะอาหารอย่างช้า ๆ ตามแรงโน้มถ่วงของโลก (เบญจวรรณ, 2555)
หรื อให้อาหารทางสายยางโดยผ่านเครื่ อง infusion pump อัตรา 100 cc/hr เพื่อให้อาหารได้ไหลเข้าสู่ กระเพาะอาหาร
อย่างช้าๆ และสม่าเสมอ (ประภาดา และคณะ, 2558) ให้อาหารโดยปรับอัตราเร็ วการไหลของอาหารใช้เวลาประมาณ
30-60 นาที โดยใช้ถุงให้อาหารในการให้อาหารและใช้เครื่ อง drip อาหาร (เอื้อใจ, 2555)
3.6 หากผูป้ ่ วยมีอาการไอระหว่างให้อาหาร หยุดและพับสายให้อาหารจนกว่าผูป้ ่ วยหยุดไอ จึงให้อาหาร
ต่อ (เบญจวรรณ, 2555)
3.7 หากผูป้ ่ วยมี อ าการส าลักหรื อ มี อ าหารออกมาทางท่ อ ช่ วยหายใจและ/หรื อทางปาก จมู ก หยุดให้
อาหาร จัดให้ผูป้ ่ วยนอนตะแคงหน้าไปทางด้านใดด้านหนึ่ ง ดูดอาหารในท่อช่วยหายใจ ในช่องปากและจมูกออกให้
หมด (เบญจวรรณ, 2555)
3.8 หลังอาหารหมดให้น้ าสะอาดตาม 25-50 มิลลิลิตร เพื่อป้ องกันอาหารค้างในสายให้อาหารและจัดท่า
ให้ผูป้ ่ วยนอนศีรษะสู งมากกว่า 30 องศาอย่างน้อยเป็ นเวลา 45-60 นาที ภายหลังได้รับอาหารเพื่อป้ องกันการอาเจี ยน
หรื อการสาลัก (เบญจวรรณ, 2555; เอื้อใจ, 2555; สิ ริพร และคณะ, 2557) และหลีกเลี่ยงการดูดเสมหะภายหลังให้อาหาร
1 ชัว่ โมง หากจาเป็ นให้ดูดน้ าลายในปากก่อนเสมอ (เบญจวรรณ, 2555)
3.9 ทาความสะอาดช่องปากก่อนให้อาหาร หลังให้อาหาร และก่อนนอน โดยจัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าตะแคง
กึ่งนัง่ และทาการแปรงฟั น เหงือก ลิ้น เพดานปาก และเยื่อบุกระพุง้ แก้มโดยใช้ยาสี ฟันที่มีฟลูออไรด์เป็ นเวลา 5 นาที
และล้างทาความสะอาดด้วยน้ าปริ มาณ 100 มล. และใช้สายยางดูดน้ าหรื อสิ่ งคัดหลัง่ ในปากออกเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยสาลัก
หรื อใช้สาลีชุบน้ ายาบ้วนปาก เช็ดทาความสะอาดช่องปากเพื่อลดเชื้อแบคทีเรี ยในช่องปาก (สิ ริพร และคณะ, 2557)
4. การดูดเสมหะ
4.1 ประเมิน อาการผู ป้ ่ วยก่อ นดูด เสมหะทุก ครั้ ง ไม่ดูด เสมหะเป็ น routine หรื อ ตามเวลาที่กาหนด
(เบญจวรรณ, 2555) ให้ดูดเสมหะตามข้อบ่งชี้ ดังนี้ (เบญจวรรณ, 2555) คือ ก่อนพลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วยหรื อจัดท่าผูป้ ่ วย
ใหม่ ก่อนให้อาหารทางสายให้อาหารเข้าสู่ กระเพาะอาหาร ก่อนดูดลมออกจากกระเปาะลมของท่อช่วยหายใจ (เบญจวรรณ,
2555; เอื้อใจ, 2555) ผูป้ ่ วยบอกว่ามีเสมหะและต้องการให้ดูดออก ได้ยินเสี ยงครื ดคราดของเสมหะในท่อช่วยหายใจ
(เบญจวรรณ, 2555)
4.2 เตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ โดยตั้งแรงดูดของเครื่ องดูดเสมหะ 80-120 mmHg. สายดูดเสมหะปราศจาก
เชื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 1/2 ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู เปิ ดท่อช่วยหายใจ ขวดรองรับเสมหะใช้
ดูดเสมหะจนระดับ 3/4 ของขวดหรื อทุก 24 ชัว่ โมงแล้วเทเสมหะในขวดรองรั บทิ้ ง ล้างทาความสะอาด คว่าให้แห้ง
(เบญจวรรณ, 2555)
4.3 ก่อนดูดเสมหะให้ผปู ้ ่ วยทาความสะอาดมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (chlorhexidine scrub) หรื อน้ ายาล้างมือ
แห้ง (alcohol hand rub) หากมือไม่เปื้ อนเลือด/สารคัดหลัง่ (เบญจวรรณ, 2555)
4.4 จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงายศีรษะสู ง 30-45 องศา เพื่อให้หลอดลมตรงและเปิ ดกว้าง (เบญจวรรณ, 2555)
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4.5 ดูดเสมหะในปากก่อนแล้วจึงดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ โดยเปลี่ยนสายดูดเสมหะและถุงมือก่อนดูด
เสมหะในท่อช่วยหายใจ (เบญจวรรณ, 2555)
4.6 ผูช้ ่วยดูดเสมหะใช้ไม้พนั สาลีชุบ 70 % alcohol เช็ดข้อต่อที่ใช้ต่อสายดูดเสมหะ รอบข้อต่อด้านนอก
ET-tube จากด้านบนวนลงด้านล่าง และข้อต่อ ambu-bag (เบญจวรรณ, 2555)
4.7 ผูช้ ่ วยดู ดเสมหะบี บ ambu-bag ที่ ต่อกับออกซิ เจน 100 % 5 -10 ลิตร/นาที บี บเข้าปอดช้า ๆ 2-3 ครั้ ง
ตามจังหวะการหายใจของผูป้ ่ วยก่อนดูดเสมหะ (เบญจวรรณ, 2555)
4.8 ดูดเสมหะอย่างรวดเร็ ว นิ่ มนวล และถูกต้องตามหลัก aseptic technique ในการดูดแต่ละครั้งไม่ควร
นานเกิน 10 วินาที ระยะเวลาห่างกัน 2-3 นาที (เบญจวรรณ, 2555)
4.9 ไม่หยอดน้ าเกลือปราศจากเชื้อเพื่อช่วยให้เสมหะอ่อนตัว เพราะเป็ นการเพิ่มปั จจัยเสี่ ยงของการติดเชื้อ
กรณี เสมหะเหนียวมาก ผูช้ ่วยดูดเสมหะหยอด 0.9% NSS 1-3 มิลลิลิตร (single use) ลงในท่อช่วยหายใจและบีบ ambu
bag 2-3 ครั้ง แล้วจึงดูดเสมหะต่อ (เบญจวรรณ, 2555)
4.10 ดูดล้างสายดูดเสมหะและสายต่อสายดูดเสมหะด้วยน้ าสะอาด (เบญจวรรณ, 2555)
4.11 ใช้ไม้พนั สาลีชุบ 70 % alcohol เช็ดข้อต่อสายดูดเสมหะ อุปกรณ์ต่างๆ ระมัดระวังการปนเปื้ อน
(เอื้อใจ, 2555; เบญจวรรณ, 2555)
5. การวัด Cuff pressure
5.1 รั กษาความดันในกระเปาะลมท่ อ ช่ วยหายใจให้อ ยู่ในช่ วงที่ เหมาะสม คื อ 20-25 mmHg ด้วยวิธี
minimal leak technique และต้องดูแลให้ความดันในกระเปาะลมท่อช่วยหายใจอยูใ่ นระดับดังกล่าวโดยการตรวจวัดทุก
8 ชัว่ โมง (เอื้อใจ, 2555; สุ กญั ญา และคณะ, 2558; วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
6. ให้ ความรู้ และฝึ กทักษะให้ ญาติผ้ ูป่วย
6.1 การให้ความรู ้และฝึ กทักษะให้ญาติผปู ้ ่ วย เกี่ยวกับการสาลักและปอดอักเสบจากการสาลัก เช่น การ
จัดท่าศรี ษะสู งอย่างน้อย 30 องศา เหตุผลและความจาเป็ นของการทาความสะอาดช่องปากและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การทาความสะอาดช่องปาก (เช่น ความสะอาด ความสุ ข สบาย การป้ องกันการติดเชื้อในปอด) เทคนิคการให้อาหารที่
เหมาะสม (เช่น การให้อาหารทางสายยางอย่างช้าๆ) การจัดการกับการสาลัก การช่วยเหลือสนับสนุนและประเมินผล
การปฏิบตั ิของญาติให้สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องภายใต้การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (สิ ริพร และคณะ, 2557;
วินิตย์, นรลักษณ์, 2559)
7. ประเมินภาวะปอดอักเสบจากการสาลักทุกวัน
7.1 การประเมินภาวะปอดอักเสบจากการสาลักทุกวัน เช่น ตรวจร่ างกายโดยการฟังปอดได้ยนิ เสี ยง rales
หรื อ crepitation หรื อเคาะปอดได้เสี ยงทึ บ เสมหะขุ่นข้นเป็ นหนอง ภาวะพร่ องออกซิ เจน (PaO2 < 92%) อุณหภูมิ
ร่ างกายสู งเพิ่มขึ้นมากกว่า 38 องศาเซลเซี ยส (สิ ริพร และคณะ, 2557)
ข้ อเสนอแนะ
การนาแนวทางการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบจากการสาลักไปพัฒนาใช้ในหน่วยงานจริ ง ควรพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและบริ บทของหน่วยงาน และควรมีการวิจยั เกี่ยวกับผลลัพธ์ของแนวทางการดูแลในการป้ องกันการเกิด
ปอดอักเสบจากการสาลักในผูป้ ่ วย
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MMP12-7
เอกสารอ้างอิง
จรู ญลักษณ์ ป้องเจริ ญ, จันทร์ฉาย มณี วงษ์. ผลของโปรแกรมเตรี ยมความพร้อมต่อความพร้อมของญาติผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองก่อนจาหน่ายกลับบ้านโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข
2551; 10(3): 58-70.
เบญจวรรณ นครพัฒน์. การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่ องช่วยหายใจ
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุและศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ [วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล]. กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช; 2555.
ปิ ยะภัทร เดชพระธรรม. ปั ญหาการกลืนในผูส้ ู งอายุ. เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูสาร 2556; 23(3): 73-80.
ประเสริ ฐ อัสสันตชัย. ปั ญหาสุ ขภาพที่พบบ่อยในผูส้ ู งอายุและการป้องกัน. พิมพ์ครั้งที่4. กรุ งเทพฯ: ยูเนี่ยนครี เอชัน;
2556.
ประภาดา วัชรนาถ, อาภาพร นามวงศ์พรหม, น้ าอ้อย ภักดีวงศ์. ประสิ ทธิผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลใน
การดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่ องช่วยหายใจ. วารสารเกื้อการุ ณย์ 2558;
22(1): 144-155.
วินิตย์ หลงละเลิง, นรลักษณ์ เอื้อกิจ. ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการดูแลช่องปากสาหรับผูป้ ่ วยที่ใส่ ท่อ
ทางเดินหายใจในภาวะวิกฤต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2559; 27(1): 98-113.
สุ กญั ญา โพยนอก, อาภาพร นามวงศ์พรหม, น้ าอ้อย ภักดีวงศ์. การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ในผูป้ ่ วยวิกฤตที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบตั ิที่ปรับปรุ งจากหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอก 2558; 26(2): 94-106.
สิ ริพร ศรี วิลยั , วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, วิชชุดา เจริ ญกิจการ. การป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสาลักในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะเฉี ยบพลัน: การปฏิบตั ิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารพยาบาล 2557;
63(3): 65-71.
เอื้อใจ แจ่มศักดิ์. ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลต่ออัตราการเกิดปอดอักเสบในผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่]. กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต; 2555.
Bosch X, Formiga F, Cuerpo S, Torres B, Roson B, & Lo'pez-Soto A. Aspiration pneumonia in old patients with
dementia:Prognostic factors of mortality. European Journal of Internal Medicine. 2012; (23): 720-726.
DiBardino DM, Wunderink RG. Aspiration pneumonia: A review of modern trends. Journal of Critical Care. 2015;
(30): 40-48.
George V. Prevention of aspiration pneumonia in patients with gastrostomy tubes (GT) (Order No. 3664359).
Available from: Nursing & Allied Health Database. 2015; (1727740022). from
https://search.proquest.com/docview/1727740022?accountid=2779
Jeffries M, Marks R. Pneumonia. In: Buttaro TM, Barba KA, editor. Nursing care of the hospitalized older patient.
Iowa: Wiley –Blackwell; 2013. p.138-142.
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Maarel-Wierink CD, Vanobbergen JNO, Bronkhorst EM, Schols JMGA, Baat CD. Oral health care and aspiration
pneumonia in frail older people: A Systematic literature review. Gerodontology Society and John Wiley €
Sons A/S Gerontology. 2013; (30): 3-9.
Metheny NA, Preventing respiratory Complication of tube feeding: evidence-based practice. American journal of
Critical care. 2006; 15(4): 360-369.
Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & health care: A guide to best practice.
Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2011.
ตารางที่ 1 ผลการสื บค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ภาษาไทย
ฐานข้อมูล
คาสาคัญในการสื บค้น
ปอดอักเสบ
การป้องกัน +ปอดอักเสบ
การพยาบาล+ปอดอักเสบ
แนวปฏิบตั ิ+การป้ องกัน+ปอดอักเสบ
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ค้นได้

ใช้ได้

ค้นได้

ใช้ได้

ค้นได้

ใช้ได้

ค้นได้

ใช้ได้

25
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

80
5
0
0

1
0
0
0

135
57
100
25

5
4
5
2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความน่าเชื่อถือและระดับข้อเสนอแนะของหลักฐานเชิงประจักษ์
(Melnyk & Fineout-Overholt, 2011)
ลาดับที่

ผูแ้ ต่ง(ปี )

1.

เอื้อใจ (2555)

2.

เบญจวรรณ
(2555)

3.

สิ ริพรและคณะ
(2557)
สุ กญั ญา และคณะ
(2558)
ประภาดา
และคณะ (2558)
วินิตย์, นรลักษณ์
(2559)

4.
5.
6.

ชื่องานวิจยั
ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลต่ออัตราการเกิดปอดอักเสบใน
ผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิทางคลินิกในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่ องช่วยหายใจ หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุและศัลยกรรม
ประสาท โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
การป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการสาลักในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉี ยบพลัน: การปฏิบตั ิการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
การเกิดปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่ องช่วยหายใจในผูป้ ่ วยวิกฤต
ที่ได้รับการดูแลโดยใช้แนวปฏิบตั ิที่ปรับปรุ งจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ประสิ ทธิผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยที่ใช้
เครื่ องช่วยหายใจต่อการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ผลของการใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลการดูแลช่องปากสาหรับผูป้ ่ วยที่
ใส่ ท่อทางเดินหายใจในภาวะวิกฤต
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการสกัดสาระสาคัญของแนวทางการดูแลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
ผู้แต่ ง
เอื้อใจ (2555)

รู ปแบบการวิจัย/รูปแบบการศึกษา
การวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
(Comparative study) แบบ
Retrospective and Prospective
Uncontrolled before and after
Intervention

ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง/สถานทีว่ จิ ัย
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการใส่ ท่อหลอดลมคอ
และใช้เครื่ องช่วยหายใจที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยหนัก สถาบันบาราศนราดูร
กลุ่มตัวอย่ าง คือ
1. ผูป้ ่ วยอายุรกรรมที่ได้รับการใส่ ท่อช่วยหายใจ
และใช้เครื่ องช่วยหายใจที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยหนัก สถาบันบาราศนราดูร
2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
3. ผูป้ ่ วยหรื อญาติยนิ ยอมและสมัครเข้าร่ วมวิจยั

เบญจวรรณ
(2555)

การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม (Participation Action
Research)

ประชากร มี 2 กลุ่ม ได้แก่
1. บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมอุบตั ิเหตุและศัลยกรรมประสาท
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
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แนวทางการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบ
1. การทาความสะอาดปากและฟัน
1.1 จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงศีรษะสู ง 30-45 องศาหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
1.2 แปรงฟั นด้วยแปรงที่นุ่ม ขนาดเล็ก แปรงให้ทวั่ ลิ้นและเพดาน วันละ 2 ครั้ง
1.3 ใช้ Chlorhexidine 0.12% ทาความสะอาดภายในช่องปากทุก 2 ชม.
2. การให้ อาหารทางสายยาง
2.1 ดูดเสมหะและทดสอบสายยางตามแนวปฏิบตั ิ
2.2 ถ้ามี gastric content น้อยกว่า 50 ซี ซี ให้ Feed กลับและให้อาหารได้ ถ้ามี gastric content
มากกว่า 50 ซี ซี ให้ Feed กลับแล้วเลื่อนเวลาให้อาหารอีก 1 ชม.
2.3 ปรับอัตราเร็วการไหลของอาหารใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที โดยใช้ถุงให้อาหารในการให้
อาหารและใช้เครื่ อง drip อาหาร
2.4 ให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30-45 องศา ขณะให้อาหารและอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงหลังให้อาหาร
3. การดูดเสมหะ
3.1 ดูดเสมหะก่อนพลิกตัวผูป้ ่ วย ก่อนให้อาหาร ก่อนดูดลมออกจาก Cuff
3.2 ดูดเสมหะในปากก่อนดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ
3.3 ปลดสายต่อเข้าเครื่ องช่วยหายใจออก เช็ดปลายเปิ ดท่อช่วยหายใจด้วยแอลกอฮอล์ 70%
3.4 ประเมินเสี ยงหายใจผูป้ ่ วยหลังดูดเสมหะ บันทึกสี ลักษณะของเสมหะ
4. การวัด Cuff pressure
4.1 ตรวจวัด Cuff pressure ทุก 8 ชม. ปรับแรงดัน 20-25 mmHg โดยใช้หลัก minimal
occlusive technique
1. การดูแลความสะอาดช่ องปากและฟัน (oral care)
1.1 จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูใ่ นท่าศีรษะสู ง 30 -45 องศา ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งขณะทาความ
สะอาดในช่องปากเพื่อป้องกันการสาลัก
1.2 วัด cuff pressure ของท่อช่วยหายใจ โดยให้ความดันอยูใ่ นช่วง 20-30 mmHg
1.3 ดูดน้ าลายในปากออกให้หมดก่อนทาความสะอาดในช่องปาก
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ผู้แต่ ง

รู ปแบบการวิจัย/รูปแบบการศึกษา

ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง/สถานทีว่ จิ ัย
2. ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
อุบตั ิเหตุและศัลยกรรมประสาทที่ได้รับการใส่ ท่อ
ช่วยหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ โดยจาแนก
เป็ น 2 กลุ่มคือ ก่อนใช้แนวปฏิบตั ิ และหลังใช้แนว
ปฏิบตั ิ
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1.4 ทาความสะอาดภายในช่องปากโดยการแปรงฟั นอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งด้วยแปรงสี ฟันเด็ก
และยาสี ฟัน แปรงให้ทวั่ ถึง ใช้เวลาในการแปรงอย่างน้อย 1-2 นาที กรณี ผปู ้ ่ วยมีแผลในช่องปาก ใช้
0.9 % NSS แทน ใช้กระบอกฉี ดยาดูด 0.12 % chlorhexidine ฉี ดบริ เวณร่ องฟั นและข้างกระพุง้
แก้มทีละน้อย ๆ แล้วดูดน้ าลาย น้ ายาในช่องปากและคอออกให้หมดจนสะอาด
1.5 ทาริ มฝี ปากให้ชุ่มชื้นด้วยลิปสติกหรื อกลีเซอรี น
1.6 ในรายที่รู้สึกตัวและให้ความร่ วมมือใช้ไม้พนั สาลีชุบ 0.12 % CHX ถูทาความสะอาดบริ เวณ
เหงือก กระพุง้ แก้ม แล้วหมุนไม้พนั สาลีตามเข็มนาฬิกาเพือ่ กาจัดเมือกและสิ่ งสกปรกบนลิ้นออกทุก
4 ชม. ในรายที่ไม่ให้ความร่ วมมือใช้ syringe ดูด 0.12 % CHX ฉี ดทาความสะอาด แล้วดูดน้ าลาย
น้ ายาในช่องปากและคอออกให้หมดจนช่องปากสะอาดทุก 4 ชม.
2. การจัดท่ านอนและพลิกตะแคงตัว
2.1 จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู งอย่างน้อย 30-45 องศา ในกรณี ไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์
2.2 พลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วย/เปลี่ยนท่านอนให้ผปู ้ ่ วยอย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง
3. การให้ อาหารทางสายให้ อาหาร
3.1 ใช้อาหารเหลวที่เตรี ยมไว้ไม่เกิน 8 ชัว่ โมง หากอยูใ่ นตูเ้ ย็น อุ่นอาหารให้เข้ากับอุณหภูมิหอ้ ง
3.2 จัดท่าผูป้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30 -45 องศา ในกรณี ไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์
3.3 ประเมินอาการของผูป้ ่ วยและดูดเสมหะเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่งก่อนให้อาหาร
3.5 ประเมินตาแหน่งของสายให้อาหารก่อนให้อาหาร
3.6 ประเมินอาหารที่เหลือค้างในกระเพาะอาหารก่อนให้อาหารทุกครั้ง หากเกิน 50 มล. ให้ใส่
กลับพร้อมเลื่อนเวลาให้ออกไป 1 ชม.
3.7 ปล่อยให้อาหารไหลเข้าสู่ กระเพาะอาหารอย่างช้า ๆ หากผูป้ ่ วยมีอาการไอระหว่างให้อาหาร
หยุดพับสายให้อาหารจนกว่าผูป้ ่ วยหยุดไอ จึงให้อาหารต่อ หากผูป้ ่ วยมีอาการสาลัก จัดให้ผปู ้ ่ วย
นอนตะแคงหน้า ดูดอาหารในท่อช่วยหายใจ และในช่องปาก จมูกออกให้หมด
3.8 ให้น้ าสะอาดตาม 25-50 มิลลิลิตร เพื่อป้องกันอาหารค้างในสายให้อาหาร
3.9 จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู งอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงภายหลังได้รับอาหาร
3.10 หลีกเลี่ยงการดูดเสมหะภายหลังให้อาหาร 1 ชม. หากจาเป็ นต้องดูดน้ าลายในปากก่อนเสมอ
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ผู้แต่ ง

สิ ริพร และคณะ
(2557)

รู ปแบบการวิจัย/รูปแบบการศึกษา

การสังเคราะห์ความรู ้จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง/สถานทีว่ จิ ัย

ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
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4. การดูดเสมหะ
4.1 ประเมินอาการผูป้ ่ วยก่อนดูดเสมหะทุกครั้ง ตามข้อบ่งชี้
4.2 เตรี ยมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และทาความสะอาดมือก่อนดูดเสมหะให้ผปู ้ ่ วย
4.3 จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนหงายศีรษะสู ง 30-45 องศา เพื่อให้หลอดลมตรงและเปิ ดกว้าง
4.4 ทาความสะอาดข้อต่อและอุปกรณ์การดูดเสมหะด้วยสาลีชุบ 70 % alcohol ก่อนดูดเสมหะ
บีบ ambu-bag ที่ต่อกับออกซิ เจน 100 % 5 -10 ลิตร/นาที บีบเข้าปอดช้า ๆ 2-3 ครั้ง
4.5 ดูดเสมหะอย่างรวดเร็ ว นิ่มนวล และถูกต้องตามหลัก aseptic technique การดูดแต่ละครั้งไม่
ควรนานเกิน 10 วินาที ระยะเวลาห่างกัน 2-3 นาที
4.6 กรณี เสมหะเหนียวมาก หยอด 0.9% NSS 1 -3 มิลลิลิตร (single use) ลงในท่อช่วยหายใจและ
บีบ ambu-bag 2-3 ครั้ง แล้วจึงดูดเสมหะต่อ
4.7 ดูดล้างสายดูดเสมหะและสายต่อสายดูดเสมหะด้วยน้ าสะอาด เช็ดข้อต่อต่างๆด้วยสาลีชุบ
70 % alcohol สายดูดเสมหะ
1. การให้ อาหารทางสายยาง ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ดูดเสมหะก่อนการให้อาหาร ผูป้ ่ วยที่ไอเอาเสมหะออกเองไม่ได้ จัดให้ผปู ้ ่ วยอยูท่ ่านัง่ ลาตัว
และศีรษะอยูใ่ นแนวกลางลาตัว หรื อยกระดับเตียงให้ศีรษะสู งมากกว่า 30 องศา
1.2 ทาความสะอาดช่องปากก่อนให้อาหาร หลังให้อาหาร และก่อนนอน
1.3 ตรวจตาแหน่งของสายให้อาหารก่อนการให้อาหารทุกมื้อ
1.4 ทาการดูดปริ มาณเหลือค้างของอาหารในกระเพาะอาหาร ถ้ามีมากกว่า 100 มล. ให้เลื่อนเวลา
ในการให้อาหารมื้อถัดไป 1 ชม. ถ้ามีนอ้ ยกว่า 100 มล. เริ่ มให้อาหารตามปกติ
1.5 หลังให้อาหารเสร็ จ จัดผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่าศีรษะสู งมากกว่า 30 องศาเป็ นเวลา 45-60 นาที
2. ให้ ความรู้ และฝึ กทักษะให้ ญาติผ้ ูป่วย
ให้ความรู ้และฝึ กทักษะญาติผปู ้ ่ วย เกี่ยวกับการสาลักและปอดอักเสบจากการสาลัก การจัดเตรี ยม
อาหารที่เหมาะสม การจัดท่าศีรษะสู งอย่างน้อย 30 องศา เทคนิคการให้อาหารที่เหมาะสม การดูแล
ความสะอาดในช่องปาก การจัดการกับการสาลัก การช่วยเหลือสนับสนุนและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ของญาติให้สามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องภายใต้การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
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MMP12-12
ผู้แต่ ง

รู ปแบบการวิจัย/รูปแบบการศึกษา

สุ กญั ญา
และคณะ
(2558)

การวิจยั เชิงทดลองแบบสุ่ ม
(Randomized Controlled Trial)

ประภาดา
และคณะ
(2558)

การวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
(Comparative study) แบบ
Retrospective and prospective
before and after intervention study

วินิตย์, นร
ลักษณ์ (2559)

การวิจยั เชิงกึ่ง ทดลอง (QuasiExperimental Research)

ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง/สถานทีว่ จิ ัย

ประชากร คือ ผูป้ ่ วยอายุรกรรมที่ได้รับการใส่ ท่อ
ช่วยหายใจทางปาก และใช้เครื่ อง ช่วยหายใจที่เข้า
รับการรักษาในหอผูป้ ่ วยวิกฤตรวม
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูป้ ่ วยที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับ
การใส่ ท่อช่วยหายใจทาง ปากเป็ นครั้งแรกในการ
รับการรักษาครั้งนี้ และใช้ เครื่ องช่วยหายใจจาก
ภาวะระบบหายใจล้มเหลว ไม่ได้ รับการวินิจฉัย
หรื อรักษา VAP เมื่อเริ่ มรับเข้าโครงการวิจยั
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยอายุรกรรมที่ได้รับการใส่ ท่อ
ช่วยหายใจทางปากและเข้ารับ การรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤตอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
กลุ่มตัวอย่ าง คือ 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. ได้รับการใส่ ท่อช่วยหายใจทางปากและใช้
เครื่ องช่วยหายใจเป็ นครั้งแรก
3. ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น ภาวะปอดอักเสบ
ก่อนการใส่ ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่ องช่วยหายใจ
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยที่ใส่ ท่อทางเดินหายใจในภาวะ
วิกฤต ณ แผนกงานการพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤต
โรคหัวใจ (CCU) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิม
พระเกียรติ
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3. ประเมินภาวะปอดอักเสบจากการสาลักทุกวัน เช่น ตรวจร่ างกายโดยการฟั งปอดได้ยนิ เสี ยง rales
หรื อ crepitation หรื อเคาะปอดได้เสี ยงทึบ เสมหะขุ่นข้นเป็ นหนอง ภาวะพร่ องออกซิ เจน (PaO2 <
92%) อุณหภูมิร่างกายสู งเพิ่มขึ้นมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
1. การทาความสะอาดปาก
แปรงฟันด้วยยาสี ฟันแล้วล้างและเช็ดทาความสะอาด ปากด้วย 0.12% Chlorhexidine ทุก 4 ชม.
สลับกับการล้างและเช็ดทาความสะอาดปากด้วย 0.12% Chlorhexidine เพียงอย่างเดียว
2. รักษาความดัน ในกระเปาะลมท่ อช่ วยหายใจ
รักษาความดัน ในกระเปาะลมท่อช่วยหายใจให้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม คือ 20-30 cmH2O ด้วย
วิธีMinimal leak technique และตรวจวัดทุก 8 ชัว่ โมง
3. การจัดท่ านอน
การยกหัวเตียงผูป้ ่ วยสู ง 30-45 องศา ตลอดเวลาถ้าไม่มีขอ้ ห้ามทางการแพทย์
1. ทาความสะอาดช่องปากและฟั นปากโดยใช้ 0.12% Chlorhexidine solution ทาความสะอาดช่อง
ปากของผูป้ ่ วยทุก 4 ชัว่ โมง
2. ดูแลระหว่างการให้อาหารทางสายยาง โดยจัดท่าศีรษะสู ง 45 องศา ก่อนและหลังให้อาหาร 1ชม.
ให้อาหารทางสายยางโดยผ่านเครื่ อง infusion pump อัตรา 100 cc/hr
3. ดูแลจัดท่านอนศีรษะ สู ง 30 - 45 องศาตลอดเวลา
4. ดูดเสมหะโดยใช้ closed suction
5. วัด cuff pressure ทุก 4 ชัว่ โมง
6. ดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ของเครื่ องช่วยหายใจ ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อในการต่ออุปกรณ์
ของเครื่ องช่วยหายใจและใช้อุปกรณ์แบบ single use
การดูแลช่องปากสาหรับผูป้ ่ วยที่ใส่ ท่อทางเดินหายใจในภาวะวิกฤต ได้แก่
1. การให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติ เกี่ยวกับความสาคัญของการใส่ ท่อทางเดินหายใจ เหตุผลและความ
จาเป็ นของการทาความสะอาดช่องปาก และประโยชน์ที่จะได้รับ
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MMP12-13
ผู้แต่ ง

รู ปแบบการวิจัย/รูปแบบการศึกษา

ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง/สถานทีว่ จิ ัย
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูป้ ่ วยชายและหญิงอายุ ตั้งแต่ 21
ปี ขึ้นไปที่ใส่ ท่อทางเดินหายใจในภาวะ วิกฤต ณ
แผนกงานการพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตโรคหัวใจ
(CCU) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1133

แนวทางการดูแลเพื่อป้ องกันปอดอักเสบ
2. การทาความสะอาดช่องปาก ประกอบด้วย การเตรี ยมผู ้ ป่ วยโดยการปรับเตียงให้ศีรษะ สู ง 30-45
องศา (กรณี ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ) ตะแคงหน้าไปด้านผูใ้ ห้การดูแลช่องปาก ตรวจสอบตาแหน่งท่อ
ประเมินสภาพช่องปากโดยใช้แบบประเมิน OAG หากคะแนน ประเมินได้ 5 คะแนน ควรทาความ
สะอาดช่องปากทุก 6 ชัว่ โมง คะแนนได้ 6-10 คะแนนทาความสะอาด ช่องปากทุก 4 ชัว่ โมง และ
หากคะแนนได้ 11-15 คะแนน ทาความสะอาดช่องปากทุก 2 ชัว่ โมง
3. พิจารณาว่าผูป้ ่ วยมีฟันหรื อไม่มีฟัน มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดหรื อไม่ เพราะหากมีฟันและไม่
มีปัญหาการแข็งตัวจะใช้ แปรงสี ฟันที่มีขนแปรงอ่อนนุ่มกับยาสี ฟันผสม fluoride แปรงฟั นทั้งด้าน
ในด้านนอกรวมทั้งลิ้นให้สะอาด ใช้เวลาในการแปรง 3-4 นาที หลังจากนั้นใช้น้ ายา 0.12%
chlorhexidine ล้างในช่องปาก ฟั น ลิ้น ให้สะอาด แต่หากมีปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
หรื อไม่มีฟัน ควรใช้ไม้พนั สาลีหวั โต หรื อกอซ ชุบ 0.12% chlorhexidine เช็ดทาความสะอาดช่อง
ปาก บริ เวณเหงือก ฟั น ลิ้น เพดาน ให้สะอาดแทน
4. ประเมินเสี ยงลมรั่ว เช็คความดันกระเปาะใส่ ลมของท่อทางเดินหายใจให้อยูร่ ะหว่าง 20-30
เซนติเมตรน้ า ทุก 8 ชม.
5. ใช้ Vaseline หรื อ water moisturizer ทาบริ เวณริ ม ฝี ปากเพื่อให้ความชุ่มชื้น หากมีแผลในปากให้
ทายา Trinolone oral paste
6. จัดท่านอนให้ศีรษะควรสู งอย่างน้อย 30-45 องศา กรณี ไม่มีขอ้ ห้ามใดๆ

